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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi 

orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga melakukan yang 

diharapkan oleh pelaku pendidikan (Soekidjo Notoatmodjo: 2003: 16). Menurut 

Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, sekolah merupakan lembaga 

pendidikan formal yang mempunyai peranan penting dalam proses adaptasi siswa 

menjadi generasi yang tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan 

teknologi. Program Keahlian Teknik Audio Video adalah salah satu program 

keahlian di lingkungan SMK Wiraswasta Kota Cimahi yang dituntut mampu 

mengikuti perkembangan teknologi sehingga menghasilkan lulusan yang 

kompeten secara kognitif, psikomotorik dan afektif. Pengenalan teknologi baru 

harus dilakukan dalam proses kegiatan belajar mengajar di Program Keahlian 

Teknik Audio Video agar mahasiswa mampu menjadi kader yang siap dalam 

menghadapi tantangan dunia di era teknologi. Kualitas proses belajar mengajar 

akan berpengaruh terhadap hasil belajar setiap siswa. Salah satu faktor yang dapat 

mendukung kualitas hasil belajar siswa adalah ketersediaan media pembelajaran. 

Media Pembelajaran adalah sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang 

siswa untuk belajar (Azhar Arsyad, 2007: 4). Sesuai dengan tuntutan Kurikulum 

2013, maka seorang guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran 

dan diharapkan mampu memenuhi semua kebutuhan untuk menjadikan proses 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jika guru dapat mengoptimalkan 

perannya sebagai fasilitator, maka guru perlu memahami hal-hal yang 

berhubungan dengan pemanfaatan berbagai media dan sumber belajar (Wina 

Sanjaya, 2008). Untuk mewujudkan guru sebagai fasilitator, maka guru perlu 

menyediakan sumber dan media belajar yang cocok dan beragam dalam setiap 
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kegiatan pembelajaran, dan tidak menjadikan dirinya sebagai satu-satunya sumber 

belajar bagi para siswanya. 

Menurut kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale (dikutip 

oleh W.Gulo, 2002) menggambarkan bahwa semakin konkret siswa mempelajari 

bahan pelajaran, maka semakin banyaklah pengalaman yang didapatkan. Tetapi 

sebaliknya jika semakin abstrak siswa mempelajari bahan pelajaran, maka 

semakin sedikit pula pengalaman yang didapatkan. Namun pada kenyataannya, 

pengalaman secara langsung sulit untuk direalisasikan dalam proses 

pembelajaran, hal ini disebabkan karena tidak semua bahan pelajaran dapat 

dihadirkan secara langsung dalam proses pembelajaran.  

Dilandasi oleh hal tersebut, maka prinsip mediated instruction menempati 

posisi yang relevan dalam rangka mewujudkan proses belajar secara optimal. 

Hasil belajar dari proses belajar secara optimal ini adalah merupakan salah satu 

cerminan hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas 

memerlukan sumber daya guru yang mampu dan siap berperan secara profesional 

dalam lingkungan sekolah dan masyarakat (Heinich, 2002; Ibrahim, 1997; 

Ibrahim, 2001). 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan guru mata pelajaran 

Perekayasaan Sistem Radio dan Televisi, pada kompetensi menginterprestasikan 

macam-macam modulasi sinyal analog pada sistem radio, peneliti menemukan 

suatu permasalahan terkait proses pembelajaran yang masih menggunakan metode 

pendekatan tradisional dalam proses pembelajaran. Hal ini akan berdampak 

dengan menimbulkan kejenuhan yang dialami oleh peserta didik karena materi 

yang disampaikan hanya berkutat pada pemanfaatan papan tulis sebagai media 

penyampaian informasi. Kemudian dari hasil ujian tahun pelajaran 2014/2015 

terlihat bahwa peserta didik yang dapat mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) di atas nilai 73 pada kompetensi menginterprestasikan macam-macam 

modulasi sinyal analog pada sistem radio hanya mencapai 10,71% saja, atau 

hanya 3 dari 28 siswa yang mencapai nilai KKM pada kelas XI TAV dan dengan 
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nilai rata-rata 59. Selain itu, belum tersedianya peralatan praktek yang menunjang 

serta peranan media pembelajaran yang belum dimanfaatkan secara optimal, 

menjadi permasalahan sendiri bagi guru dan siswa dalam melakukan 

pembelajaran dikarenakan pemahaman terhadap kompetensi menginterprestasikan 

macam-macam modulasi sinyal analog pada sistem radio yang merupakan suatu 

kewajiban yang harus dimiliki siswa, dimana pada kompetensi ini merupakan 

dasar yang harus dikuasai oleh siswa dan menjadi landasan bagi siswa dalam 

menerima materi-materi selanjutnya pada mata pelajaran Perekayasaan Sistem 

Radio dan Televisi. Pada kompetensi ini siswa dituntut untuk memahami macam-

macam modulasi sinyal analog. Tentu saja hal ini harus didukung dengan media 

pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran dapat berlangsung optimal. 

Simulink merupakan bagian tambahan dari perangkat lunak MATLAB 

(Mathworks Inc.). Simulink dapat digunakan sebagai sarana pemodelan, simulasi 

dan analisis dari sistem dinamik dengan menggunakan antarmuka grafis (GUI). 

Simulink terdiri dari beberapa kumpulan toolbox yang dapat digunakan untuk 

analisis sistem linier dan non-linier. Beberapa library yang sering digunakan 

dalam sistem kontrol antara lain math, sinks, dan sources, dengan adanya 

Simulink ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan minat belajar 

siswa, mampu memudahkan dan meningkatkan pemahaman siswa pada materi 

macam-macam modulasi sinyal analog. Sehingga pengembangan pembelajaran di 

sekolah menjadi lebih mudah dan efektif serta sangat sesuai dengan kebutuhan 

sekolah khususnya Program Keahlian Teknik Audio Video di SMK Wiraswasta 

Kota Cimahi. 

Berdasarkan uraian di atas, dan juga untuk mencari solusi dari 

permasalahan tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul 

“PENGARUH PENGGUNAAN MATLAB SIMULINK SEBAGAI MEDIA 

PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

MACAM-MACAM MODULASI SINYAL ANALOG”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh MATLAB 

Simulink sebagai media pembelajaran pada materi macam-macam modulasi sinyal 

analog pada sistem radio terhadap peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa 

dan siswi XI TAV SMK Wiraswasta Kota Cimahi tahun ajaran 2015/2016 

ditinjau dari ranah koginitif, afektif dan psikomotor ?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang ditinjau tidak terlalu luas dan sesuai dengan 

maksud dan tujuan, serta dapat menjawab perumusan masalah, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian. Batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan terhadap kompetensi dasar menerapkan 

rangkaian frekuensi radio dengan materi menginterprestasikan macam-

macam modulasi sinyal analog pada sistem radio. 

2. Subjek penelitian adalah kelas XI jurusan Teknik Audio Video di SMK 

Wiraswasta Kota Cimahi tahun pelajaran 2015/2016. 

3. Pemahaman pada ranah kognitif meliputi tahap mengingat (C1), 

memahami (C2), mengaplikasikan (C3) dan menganalisis (C4). 

4. Kriteria penilaian untuk ranah afektif meliputi kerjasama dalam 

melakukan percobaan (Responding berupa partisipasi aktif) dan sikap 

dalam melakukan percobaan (Receiving). 

5. Kriteria penilaian untuk ranah psikomotor meliputi aspek keterampilan 

dan kerapihan hasil rancangan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dibuatnya penelitian ini adalah: “Mengetahui bagaimana pengaruh MATLAB 
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Simulink sebagai media pembelajaran pada materi macam-macam modulasi sinyal 

analog pada sistem radio terhadap peningkatan hasil belajar yang diperoleh siswa 

dan siswi XI TAV SMK Wiraswasta Kota Cimahi tahun ajaran 2015/2016 

ditinjau dari ranah koginitif, afektif dan psikomotor.” 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Departemen Pendidikan Teknik Elektro, hasil penelitian diharapkan 

dapat menjadi referensi yang berguna untuk meningkatkan pengembangan 

pembelajaran pada substansi penerapan media pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah khususnya SMK Wiraswasta Kota Cimahi, hasil penelitian 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan 

kualitas pelaksanaan program pembelajaran yang berlangsung di sekolah. 

3. Bagi Penulis, diharapkan melalui penelitian ini dapat lebih memantapkan 

penguasaan fungsi ilmu di bidang pendidikan yang dipelajari selama 

mengikuti program perkuliahan di Pendidikan Teknik Elektro Fakultas 

Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. 

4. Bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas 

akademika. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi berperan sebagai pedoman penulisan agar 

dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa 

bab. Struktur organisasi skripsi ini adalah sebagai berikut: 

 

Bab I Pendahuluan 
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Bab ini meliputi latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian, pembatasan masalah, dan 

struktur organisasi skripsi. 

 

Bab II Kajian Pustaka 

Bab ini mempunyai isi tentang teori-teori pendukung dalam menguraikan bidang 

yang dikaji dan penelitian terdahulu yang relevan dan juga hipotesa penelitian. 

 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini membahas mengenai lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian, 

prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis 

data. 

 

 

 

Bab IV Temuan dan Pembahasan 

Bab ini meliputi tentang uraian hasil penelitian berupa hasil uji coba instrument 

penelitian, analisis deskripsi data, pembahasan data penelitian, temuan dan 

pembahasan hasil penelitian. 

 

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Bab ini berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan hasil 

penafsiran peneliti terhadap hasil analisis data temuan penelitian. 

 

Daftar Pustaka memuat semua sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, 

dokumen resmi, atau referensi-referensi lainnya dari internet. 

 

Lampiran berisi tentang semua dokumen penunjang yang digunakan dalam 

pembuatan skripsi. 


